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Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van de woning. Op de schaal wordt het energieverbruik van
de woning vergeleken met het energieverbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie.
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Detail van het energieverlies
zeer

laag

laag

gemiddeld hoog

zeer hoog

zeer

laag

laag

gemiddeld hoog

zeer hoog

energieverlies langs muren, daken, vloeren,
vensters en deuren

energieverlies'via de verwarmingsinstallatie

Impact op het milieu

CO 2-emissie

Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen?
1. Plaats extra isolatie in het hellende dak.
2. Plaats extra isolatie in het platte dak.
3. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie.
4. Isoleer de buitenmuren.
5. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.

De energiedeskundige doet volgende bijkomende aanbevelingen:

De daken (plat en hellend) zijn gei'soleerd met minstens 6 cm minerale wol.
Advies nr. 4 slaat op het stuk achtergevel met crepie op het verdiep waar het onduidelijk is of er isolatie werd gebruikt.

Extra verbeteri n gen door

m il

ieuvriendelijke energieproductie

De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te
verminderen. Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om
hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit
biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap: www.energiesparen.be.

Premies en fiscale aftrek
Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op
www.energiesparen.be
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Beschrijving van het gebouw en de installaties
bouufraar

1930

bouwjaar verwarmingsinstallatie,:

2007.

aantal appaftementen

rJl

beschermd volume

szs

bruikbare vloeroppervlaKe

193 m2

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik*

40.631kwh

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie
1. Maatregel: Plaats

extra isolatie in het hellende dak,

Het hellende dak van uw woning is geïsoleerd. Extra isolatie in het hellende dak plaatsen is economisch interessant. Breng aan de
binnenzijde van de constructie ook een dampscherm aan. Een alternatief voor het isoleren van het hellende dak is de zoldervloer isoleren als
de zolder niet gebruikt en niet verwarmd wordt. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan. Een
energiezuinig dak heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 {mz(.

2. Maatregel: Plaats extra isolatie in het platte dak.
Het platte dak van uw woning is gerSoleerd. Extra isolatie in het platte dak plaatsen is economisch interessant, Een energiezuinig dak heeft
een U-waarde die kleiner is dan 0,4 $m2K. Plaats de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie. Vermfd onderbrekingen van
de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan.

3. Maatregel: Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie.
De vloer van uw woning is niet of onvoldoende gei'soleerd. Isoleer de vloer bij de uifuoering van een grondige renovatie als er nog geen
isolatie aanwezig is of plaats extra isolatie. Dat kan aan de onderzijde als die bereikbaar is, of aan de bovenzijde van de dragende
constructie. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde van 0,4 Wm2K.

4. Maatregel: Isoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig geïsoleerd. Isoleer de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie bij
voorkeur aan de buitenzijde van de dragende constructie. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan.

Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie

Aanbevelingen voor sanitair warm water

Aanbevelingen voor koeling
5, Maatregel: Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.
In de woning is een koelinstallatie aanwezig oÍ is de kans op oververhitting in de zomer groot. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de
vensters aan de zuid-, oost-, of westzijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een energiezuinige manier oververhitting
in de zomer te vermijden.

(*) Het karaKeristiekE JaarliJkse prlmaire energleverbrulk is de hoeveelheid primalre energle (energie uit fossiele brandetoffen zoals aardgas,
stookolie, steenkool) die gedurende een Jaar nodig is voor de verwarmlnE de produetle v8n wBrm water, de ventilatie en de koeling van een
, gebouw of gebouwdeel. Het lvordt berekend op basls van de elgensduppên (smpa6theld, thermisdle lsolatïe en luchtdlcÍttheld) en de
installaties yan een gebouvv. 8U de berekenlng wordt qttgegaan van een Ftandaardkllmaol en een s&ndaardgebrulk
Het prlmatre energievertruik druK uit hoeveel energle uit fos$ele branclsfioffen veltrylK wor& door de gebouwinstallaues. Voor aardgas en
, stookolie is de omrekenfactor naar prtunaire energle gelijk aan t. Voor elektlcitelt is die factor 2,5. Blj elelcricitÊit wordt niet alleen rekening
, gehouden met de energie dle verbruikt wordt in hetgebouw, maar ook m€t de energle die vedoren goat biJ de productle en biJ het transport
: {ongeveu 600/o). Voor één eenheid elektriclteit biJ de gebrufker ls er onge\reer 2,5 laer zoveel energie nodlg in de vorm van steenkod oÍ
aardgas.
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